haz_es_kert2009-04.qxp

2009.09.04.

9:37

Page 13
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faáru és kertigarnitúra készítő
H-5671 BÉKÉSCSABA, Esze Tamás utca 30.
Tel./fax: 06-66/431-092 • Mobil: 06-30/612-5399
web: szombati-janos.internettudakozo
e-mail: szombatisandor@mail.globonet.hu
A kiállított termékek kedvezményesen megvásárolhatók a kiállításokon!

MINDEN
termékünkre

2 év
teljeskörű garanciát
vállalunk!

Közvetlenül a gyártótól, az országban egyedülálló, luc
fenyőfából készült, lenolajos alapvédelemmel ellátott,
fazsindelyes filagóriák és időtálló műanyagos védelemmel lakkozott kerti bútorok, padok, összecsukható
székek, napozók, nyugágyak, hintaágyak borovi
fenyőből.
Termékeinket az ország egész területén díjmentesen
házhoz szállítjuk és összeszereljük.
DÍJMENTES PROSPEKTUSUNKÉRT és bővebb felvilágosításért keressen
minket bizalommal, telefonon vagy e-mail-ben.
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Esztétika
és funkció
Modern
A fából készült teraszok és balkonok egyre nagyobb
közkedveltségnek örvendenek. Az utóbbi évtizedben a fa és a
faanyagok elveszítették rusztikus imázsukat, és gyakran a
modern építészet egyik legfontosabb formaadási
alkotórészének számítanak. A cool teraszos kávéháztól az
úszómedence pereméig vagy a városi tetőteraszokig a fa jó
benyomást kelt.

Ökologikus
A növekvő nyersanyaghiány
korszakában a fa, mint önmagát
pótló nyersanyag nyilvánvaló előnyökkel rendelkezik. Ausztriában a kitartó gazdálkodás eredményeként évente több fa utánpótlás történik, mint amennyit terveznek. Ez a környezettudatos gondolkodás az utóbbi években honosodott meg, és importfák esetében is különböző tanúsítványokkal
igazolják (FSC, PEFC).
Intelligens
A fa természetes tulajdonságainak javítására a Thermo fa és a WPC-fa révén intelligens megoldások kínálkoznak, amelyek segítségével a hazai fafajtákat is lehet kültérben alkalmazni.
Közeli
Miért is vándoroljunk a messzeségbe - ami jó, olyan közeli.
Időközben már vannak olyan erősített hazai fafajták is, amelyek kültérben használhatók.
A következő lapokon hőkezelt erdei fenyőből készült faburkolatokat találnak.
Ebben a gazdag és sokszínű kínálatban bizonyára megtalálják az optimális megoldást saját felhasználási céljukra.
A fa, mint irányzat a kertben, töretlenül működik.
A magánéletben és nyilvános területen is alkalmazzák a balkonokhoz és teraszokhoz a faburkolatokat, hogy további lakó- és életteret teremtsenek!
További információért keresse fel az Önhöz legközelebbi kirendeltségünket. Elérhetőségeinket a
www.jafholz.hu honlapon találja, illetve kérje a jafholz@jafholz.hu e-mail címen.

Florasca földkeverékek
Vegasca földkeverék
Hansági tőzeg
Komposztált marhatrágya
Cofuna

FLORASCA HUNGARY KFT.
9354 OSLI, Tőzegüzem
Elérhetőségeink: Tel./fax: 96/250-331, 96/690-030
e-mail: florasca@florasca.hu
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Biotermesztésben ajánlott termékeink:

2009.09.04.

Az extenzív és intenzív zöldtetőépítéshez külön
földkeverékeket ajánlunk!
Egyedi igényekkel keresse munkatársainkat!!!

Hansági tőzegeket, tőzeg alapú földés tápanyagkeverékeket kínálunk.
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